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Förlängning av avtal med Aleris Diagnostik AB,
Unilabs AB och Karolinska Universitetslaboratoriet
om tjänster i klinisk laboratoriemedicin
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har den 17 mars 2009 beslutat att
teckna avtal med Karolinska Universitetslaboratoriet och den 26 maj 2009
beslutat att teckna avtal med Aleris Diagnostik AB och Unilabs AB. Avtalen
gäller från 2010-01-01 till och med 2013-12-31. Beställaren har rätt att
förlänga avtalen med upp till två år. Beställaren skall meddela beslut om
förlängning senast nio månader före avtalets utgång. För att utnyttja
möjligheten till förlängning behöver därför beslut lämnas senast 2013-0331.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-01-11
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för akutsjukvård.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal om
förlängning om laboratoriemedicinska tjänster för tiden 2014-01-01
till och med 2015-12-31 med Aleris Diagnostik AB, org.nr. 5560528746 i norra och västra länet, med Unilabs AB, org.nr. 556118-7179 i
sydvästra länet och med Karolinska Universitetslaboratoriet, org.nr.
232100-0016 i nordöstra och sydöstra länet samt för vissa tjänster
gällande hela länet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Avtalen trädde ikraft den 1 januari 2010 och gäller laboratoriemedicinska
tjänster till primärvård, psykiatri, geriatrik och privata specialistläkare m.fl.
då verksamheten drivs av landstinget eller då förvaltningen har
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kostnadsansvar för tjänsterna. Under 2012 utfördes ca 6,6 miljoner
analyser inom ramen för avtalen. Karolinska Universitetslaboratoriet (KUL)
har avtal för två geografiska områden. Övriga tre områden upphandlades.
Tjänsterna omfattar specialiteterna klinisk kemi (inkl. farmakologi),
mikrobiologi och patologi.
KULs avtal omfattar dessutom tjänster som gäller för hela länet. Dessa är
analys av gynekologiskt cellprov i samband med screening för
livmoderhalscancer, analyser inom klinisk genetik samt vissa
fåtalsanalyser.
Förvaltningen har löpande följt upp verksamheten och har i slutet av 2012
haft uppföljningsmöten med samtliga laboratorier. Alla laboratorier är
ackrediterade av Swedac men även av andra ackrediteringsorgan samt
arbetar systematiskt för att ständigt förbättra patientsäkerheten. Resultatet
av uppföljningarna innebär att förvaltningen har ett fortsatt förtroende för
vårdgivarna. Avtalen följer de uppdragsbeskrivningar som tidigare
fastställts. Det är inte avsikten att i samband med en förlängning av ett
avtal ändra på ett uppdrag, avtal eller ersättningsnivåer.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden uppgick 2012 till ca 320 miljoner kronor för samtliga avtal.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Vårdgivare som beställer tjänsterna och de laboratorier som utför
tjänsterna arbetar löpande med att förbättra rutiner och IT-system vilket
förbättrar patientsäkerheten ytterligare.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Beslutet får oförändrade konsekvenser jämfört med tidigare.
Miljökonsekvenser
Beslutet får oförändrade konsekvenser för miljön jämfört med tidigare.
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